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به نام خدا

مديران محترم شركتهاي عضو انجمن
موضوع :نظر سنجي از اعضاء محترم
با سالم؛
احتراماً ،به استحضار می رساند در استمرار و حفظ موفقیت اخذ گواهینامه سامانه مدیریت کیفیت ISO9001:2015
 ،ضرورت اخذ نظرسنجی از مخاطبین انجمن مورد نظر می باشد .به همین منظور و در راستای تکمیل اسناد و مدارک
مورد وثوق پروژه " ممیزی مراقبتی بر مبنای استاندارد  ، " ISO9001:2015به پیوست فرم نظر سنجی از اعضاء
محترم برای اطالع و اظهار نظر از خدمات انجمن تقدیم حضور می گردد .لذا خواهشمند است نسبت به تکمیل فرم
پیوست اقدام و در صورت لزوم به هر گونه پرسش با شماره تماس  021-88937482تماس حاصل فرمایند .بدیهی
است مساعدت در تهیه و تسریع در ارسال فرم تا تاریخ  98/12/24موجب امتنان خواهد بود.
از توجهی که خواهید فرمود سپاسگزار می باشد.

شماره:

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران 

تاريخ:

نظرسنجی از اعضاء
FR033-01

نام عضو (شرکت /فرد حقیقی):
رديف

نام و نام خانوادگی مديرعامل:
شرح پارامتر ارزيابی

گروه مورد ارزيابی

1

رضايت از شرايط عضويت

2

تناسب هزينه ها با خدمات

3
4

عضويت

6

رضايت از خدمات ارائه شده

7

توان ارائه راهنمائی ،مشاوره و خدمت رسانی پرسنل

8

سرعت و دقت پرسنل در خدمت رسانی به شما
انعطاف پذيری پرسنل در برابرخواسته های شما

خدمات مشاوره

10

کیفیت خدمت رسانی پرسنل با توجه به درخواست های شما

11

ارائه خدمات مشاوره در زمینه دعاوی احتمالی

12

نحوه آموزش مدرسان

14

مهارت مدرسان در آموزش

مدرسان

نحوه برخورد مدرسان با شما

15

سرعت و دقت پاسخگويی مدرسان به درخواست شما

16

نحوه خدمت رسانی کادر مديريت

17

نحوه پاسخگويی به نیازهای شما

18

نحوه برخورد با شما

مديريت

19

میزان انتقاد پذيری

20

میزان رضايت از پرسنل انجمن

21

میزان رضايت از نحوۀ اطالعرسانی

22
23







میزان رضايت از قوانین موجود

5

13

ضريب
اولويت

خیلی
خوب


خوب

متوسط

ضعیف

انعطاف پذيری قواعد موجود
میزان رضايت از شرايط پرداخت

9

شماره تماس:

اطالعرسانی

24

رضايت از سرعت اطالعرسانی
رضايت از روشهای اطالعرسانی
رضايت از پوشش اخبار مرتبط

 -25چه ويژگیهای بارزی در انجمن میبینید؟

 -26چه پیشنهادهای بهبودی برای انجمن خودتان داريد؟

 -27از چه طريق با انجمن آشنا شدهايد؟
توصیه همکاران  بروشور تبلیغاتی سازمان بنادر ساير انجمنها  سايت اينترنتی  آشنائی قبلی  اعضای ديگر  ساير
تذکر :ضريب اهمیت از ديدگاه شما عضو محترم میبايست از ( 1کمترين) تا ( 5بیشترين) برای هر گروه از موضوعات تعیین گردد.
نام و امضاء نماينده و مهر شرکت :

خیلی
ضعیف


